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INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare a Catedrelor Metodice (în continuare CM) reprezintă principalul 

document de planificare managerială, ce conţine viziunea, misiunea, strategia de dezvoltare a 

catedrelor şi principalele măsuri pentru realizarea acestora. Strategia de dezvoltare a CM este 

elaborată, ţinându-se cont de reformele care au loc în învăţământul profesional tehnic din 

Republica Moldova.

Rolul strategiei de dezvoltare constă în schiţarea direcţiilor de activitate a CM şi a 

modului în care acestea vor contribui la realizarea priorităţilor şi obiectivelor strategice şi a 

sarcinilor stipulate în documentele de politici naţionale în domeniul avizat, strategiei de 

dezvoltare a Colegiului de Medicină din mun. Bălţi.

Priorităţile strategice ale CM sunt axate pe: calitatea formării, competitivitate, vizibilitate 

internă şi internaţională, management performant, toate fiind corelate cu planurile de activitate 

complementare şi programele de dezvoltare a catedrelor, în funcţie de perioada lor de realizare: 

acţiuni imediate (realizări rapide), pe termen mediu (schimbări operaţionale), pe termen lung 

(evoluţia strategică) şi reieşind din sursele de finanţare specializate.

Planul de acţiuni privind îmbunătăţirea procesului educaţional şi condiţiile de 

monitorizare a întregului set de schimbări sunt în conţinutul acestui document.

Prezentul document reprezintă voinţa colectivului CM de creare a unui sistem în cadrul 

catedrelor şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă.

1. ANALIZA STRATEGICĂ 

l.l.C adrul normativ

Catedrele sunt subdiviziuni structurale de bază a Colegiului de Medicină din mun. Bălţi, 

care funcţionează în baza Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), regulamentelor, 

instrucţiunilor şi deciziilor respective ale conducerii Colegiului de Medicină din mun. Bălţi, altor 

prevederi ale legislaţiei în vigoare.

Catedrele sunt subdiviziuni care organizează şi realizează activitatea didactică, metodică 

şi ştiinţifică la una sau la mai multe discipline înrudite, precum şi activitatea de cercetare cu 

elevii. Totodată, catedrele organizează lucrul experimental şi de cercetare ştiinţifică, precum şi 

activitatea de creaţie artistică a cadrelor didactice şi a elevilor.

Obiectivele principale ale activităţii catedrei sunt:



■f Eficientizarea procesului educaţional la disciplinile catedrei pentru formarea şi 

dezvoltarea competenţelor curriculare;

S  Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin schimbul 

de experienţă între catedre şi instituţii similare, în vederea eficientizării procesului educaţional;

•S Sporirea interesului elevilor pentru o învăţare eficientă a disciplinilor catedrei;

S  Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în activitatea de cercetare ştiinţifică prin 

participări la conferinţe, seminare, mese rotunde, traininguri, etc.

S  Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare la disciplinele predate în cadrul catedrei;

•S Analiza periodică a rezultatelor activităţii metodice desfăşurate în cadrul catedrei;

•S Stimularea cadrelor didactice pentru formarea continuă la disciplinile catedrei.

1.2. Cadrul strategic

Documnetele de politici naţionale de referinţă pentru strategia pe care şi-o propun CM

sunt:

1. Strategia de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2014 - 2020 „Educaţia 2020”, 

Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014;
/v

2. Strategia de Dezvoltare a Învăţământului vocaţional / tehnic pe anii 2013 - 

2020, Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01 februarie 2013;

3. Regulamentul - Cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ 

profesional tehnic postsecundar, OME nr. 550 din 10 iunie 2015, Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2015, nr. 206 - 210, art. 1362;

4. Planul de Dezvoltare Strategic al Instituţiei Publice Colegiul de Medicină din 

mun.Bălţi 2019 - 2024.

1.3. Cadrul instituţional

în plan didactic, catedra este o structură completă, care acoperă întreaga gamă de 

activităţi didactice (cursuri, seminare, lucrări practice şi de laborator, stagii de practică, 

îndrumarea individuală a elevilor) şi cuprinde cadre didactice în numărul şi proporţia care să 

asigure realizarea optimă a procesului didactic.

în cadrul Colegiului de Medicină din mun. Bălţi activează 7 catedre, şi anume:

> Catedra Discipline socio -  umane;

> Catedra Discipline reale;

> Catedra Nursing;

> Catedra Discipline terapeutice;

> Catedra Discipline pediatrice, obstetrică şi ginecologie;



> Catedra Discipline chirurgicale

> Catedra Discipline tehnico-dentare

2. ANALIZA SWOT

Puncte tari Puncte slabe

- existenta şi perpetuarea unei tradiţii în 

domeniul educaţional şi investigaţional; 

promovarea serviciilor educaţionale 

competitive;

- finanţare insuficientă a cercetării şi, drept 

rezultat, aceasta nu este orientată spre 

finalităţi aplicabile, efectul fiind în 

distanţierea acesteia de mediul socio-
- îmbunătăţirea continuă a serviciilor economic;

educaţionale oferite în scopul creşterii

gradului de integrare a absolvenţilor pe
/  .piaţa muncii;

- oferta educaţională este adaptată diferitor 

categorii de formare profesională şi este 

actualizată prin prezentarea celor mai noi 

concepte, teorii, metode;

- personal didactic bine pregătit;

- prezenţa tuturor drepturilor aferente pentru 

a realiza activităţi de cercetare, inovare şi 

transfer tehnologic;

- posibilitatea negocierii şi încheierii 

parteneriatelor cu mediul economic şi 

social;

- conclucrarea cu instituţii din domeniu din 

ţară, în deosebi din zona de nord a 

Republicii Moldova;

- existenţa unui spaţiu de studiu suficient 

pentru desfăşurarea procesului didactic;

- existenţa unui spaţiu locativ suficient 

pentru elevi;

- accesul permanent la Internet.

- implicarea nesatisfăcătoare a elevilor în 

procesul de cercetare;

- slabă cooperare cu agenţii economici în 

vederea adaptării ofertei educaţionale la 

cerinţele pieţii muncii;

- lipsa unui proces didactic oferit în limbi de 

circulaţie internaţională;

- dotarea tehnică insuficientă a procesului 

didactic şi de cercetare ştiinţifică;

- câştigarea / participarea la un număr mic 

de proiecte internaţionale de cercetare.

Oportunităţi Ameninţări

- amplasarea geografică a CMB (fiind unica - instabilitatea economică şi politică din



instituţie de învăţământ profesional tehnic 

cu profil medical din nordul ţării);

- existenţa Strategiei de dezvoltare a 

educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia 

2020” şi a legislaţiei în domeniul 

parteneriatului public-privat;

- existenţa cererii de forţă de muncă 

calificată în domeniul medical

- acces gratuit la internet pentru elevi, 

inclusiv în cămine (Wi-Fi);

- apartenenţa la diverse agenţii şi consorţii 

interuninstituţionale, relaţii de parteneriat 

cu alte instituţii academice şi posibilitatea 

demarării unor astfel de colaborări;

- accesul gratuit şi nelimitat la resursele 

bibliotecii.

Republica Moldova;

- legislaţia imperfectă, existenţa unor lacune 

şi contradicţii a normelor legale;

- lipsa unui sistem de Cercetare-Dezvoltare- 

Inovare bine definit la nivel naţional;

- situaţia demografică precară în 

Republica Moldova (care are drept efect 

diminuarea fluxului de candidaţi la 

studii);

- pregătirea insuficientă a absolvenţilor din 

învăţământul gimnazial;

- migrarea la alte instituţii a personalului 
didactic şi auxiliar.

3. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA CATEDRELOR METODICE

Viziunea CM este orientată spre dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientate spre 

calitate, prin participarea în consorţii şi proiecte, prin diseminarea şi valorificarea cunoştinţelor 

de calitate, fiind caracterizată prin adaptabilitate, colaborare, creativitate, excelenţă şi implicarea 
proactivă a tuturor membrilor CM.

Misiunea CM în plan didactic, de cercetare şi de Consulting, este concepută şi 

implementată pentru a răspunde cerinţelor societăţii. Principala preocupare a catedrelor o 

reprezintă pregătirea la un înalt nivel ştiinţifico-didactic a specialiştilor care ar putea să se 

integreze rapid pe piaţa muncii, să fie competitivi într-un mediu concurenţial, printr-o mare 

capacitate de adaptare la competiţie, schimbare, inovaţie.

Principiile de bază ale activităţii CM sunt:

V eficienţă: utilizarea eficientă a resurselor umane şi materiale;

V echitate: toţi angajaţii au drepturi egale;

V durabilitate: toate programele de studii şi proiectele de cercetare trebuie să fie social 

viabile;

V transparenţă: claritate în procesul de distribuire a sarcinilor didactice şi activitatea fiecărui

membru al catedrei.



Activitatea membrilor CM este definită de următoarele valori: vocaţia, dedicarea, 

profesionalismul, onoarea şi ataşamentul faţă de elementele definitorii ale procesului didactic. 

Priorităţile strategice ale CM pot fi formulate în următorul mod:

S  asigurarea calităţii activităţilor didactice;

S  amplificarea eficienţii şi a competitivităţii procesului didactic;

S  dezvoltarea cercetării ştiinţifice în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel 

naţional şi internaţional;

S  intensificarea colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei 

educaţionale la solicitările pieţii.

4. STRATEGIA CALITĂŢII

Oferirea unor servicii de instruire de calitate reprezintă o preocupare majoră a membrilor

CM.

Activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic în Republica Moldova se 

desfăşoară într-un mediu concurenţial tot mai accentuat. Din aceste considerente este necesar ca 

CM să ofere absolvenţilor competenţe necesare pentru integrarea rapidă în profesie.

în vederea îmbunătăţirii strategiei calităţii sunt necesare îndeplinirea următoarelor 
obiective:

> îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor educaţionale;

> sporirea utilităţii actelor reglatorii interne, prin completare şi ajustare la legislaţia în 

vigoare şi prin urmărirea procesului de aplicare a acestora;

> constituirea şi menţinerea unei baze de date privind calitatea serviciilor educaţionale, 

destinată evaluării indicatorilor de performanţă pentru diverse domenii (resurse umane, 
resurse materiale, elevi, absolvenţi, angajaţi);

> evaluarea internă, periodică a planurilor de studii şi a activităţii de cercetare, stabilirea 

măsurilor pentru îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei acestora;

> supravegherea promovării culturii calităţii în cadrul catedrelor;

> evaluarea problemelor elevilor, identificând căile optime de soluţionare a lor.

5. STRATEGIA PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Activitatea de formare profesională se organizează şi se efectuează de CM prin diverse 

metodologii, în conformitate cu orarul întocmit pe semestre.



în domeniul activităţii didactice sunt necesare o serie de acţiuni şi activităţi menite să 

perfecţioneze şi să eficientizeze procesul didactic, să sporească calitatea lui cu scopul 

compatibilizării cu standardele naţionale şi internaţionale.

Acţiunile strategice privind domeniul didactic pe anii 2019 - 2024 sunt următoarele:

> creşterea calităţii personalului didactic prin obţinerea gradelor didactice şi titlurilor 

ştiinţifico-didactice;

> implicarea membrilor catedrei în diverse proiecte catedrale, intercatedrale, naţionale şi 

internaţionale;

> elaborarea şi publicarea materialelor didactice în domeniu de activitate al catedrei;

> adaptarea specializărilor existente şi extinderea ofertei educaţionale, ţinând cont de 

necesităţile pieţii muncii şi de strategia de dezvoltare economico-socială a 

Republicii Moldova;

> modernizarea procesului didactic prin dezvoltarea infrastructurii;

> promovarea în procesul didactic a tehnologiilor modeme (predare/învăţare asistată de 

calculator, utilizarea platformei e-leaming, laboratoare virtuale);

> stimularea mobilităţii academice a cadrelor didactice şi a elevilor.

6. STRATEGIA PRIVIND CERCETAREA

Politica promovată de catedre este orientată spre creşterea relevanţei, asigurarea calităţii 

şi eficacităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi inovare, spre dezvoltarea resurselor umane şi 

pentru activitatea de cercetare, racordarea cercetării la sistemul european de valori şi 

recunoaşterea performanţelor în cercetare.

O problemă importantă în politica de cadre a catedrelor vizează creşterea numărului de 

cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi majorarea atractivităţii 

carierei în cercetare.

Pentru realizarea strategiei privind cercetarea sunt necesare îndeplinirea următoarelor

acţiuni:

■S evaluarea activităţii investigaţionale, preponderent, prin prisma vizibilităţii internaţionale, 

încurajând membrii catedrei să elaboreze lucrări cu factor de impact (monografii sau 

capitole în monografii publicate în străinătate, articole în reviste, rapoarte la foruri 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale);

■S participarea membrilor catedrei la concursurile organizate de Comisia Europeană pentru 

cercetare, în vederea accederii la programe internaţionale de cercetare;

■S organizarea întrunirilor ştiinţifice de diferit nivel, cu participarea elevilor;



■S încurajarea tinerilor cercetători pentru a participa în proiecte de mobilitate internaţională;

■S stimularea cadrelor didactice în vederea creşterii lor ştiinţifice;

S monitorizarea calităţii cercetărilor şi publicaţiilor ştiinţifice ale catedrelor prin verificarea 

semestrială a procesului de cercetare ştiinţifică.

7. STRATEGIA MANAGERIALĂ

Strategia managerială a CM trebuie să reflecte următoarele componente: strategia cu 

privire la resursele umane; strategia de gestionare a bazei materiale; strategia de realizare a 

parteneriatului public - privat şi beneficiile scontate.

Misiunea asumată de către CM. depinde esenţial de calitatea şi efortul întregului 

personal, implimentarea cărea poate fi realizată prin următoarele acţiuni:

- optimizarea structurii de personal didactic prin compatibilizarea şi eficientizarea 

activităţilor didactice, de cercetare şi administrative;

- perfecţionarea continuă a sistemului de promovare a cadrelor didactice, bazată pe 

performanţă;

- actualizarea şi aplicarea criteriilor prin care personalul didactic să beneficieze de şanse 

egale de promovare şi remunerare (diversificarea formelor de motivare, introducerea 

unei modalităţi specifice de recompensare a personalului didactic);

- formarea continuă a personalului didactic (activităţi de training, stagii de pregătire şi 

formare, schimburi de experienţă, evaluarea periodică internă, redistribuirea 

disciplinelor prin reorientarea profesională a personalului didactic în interiorul CPB);

- proiectarea unui sistem de evaluare profesională a personalului auxiliar;

- antrenarea personalului non-didactic în activităţi extracurriculare;

- menţinerea, dezvoltarea şi reabilitarea bazei materiale a catedrelor;

- identificarea de resurse financiare noi şi amplificarea celor existente (creşterea 

veniturilor din activităţi de cercetare, atragerea de resurse financiare prin participarea la 

proiecte internaţionale, atragerea de fonduri prin activităţi de formare continuă).

8. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Plan, ca şi modificările ulterioare, este aprobat de Consiliul de Administraţie 

al Colegiului de Medicină din mun. Bălţi şi intră în vigoare la data aprobării.


